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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

Lutar em defesa da Petrobrás, dos nossos empre-
gos e direitos conquistados é a única saída. Mobilizar 
e resistir têm que ser nossas palavras de ordem! Não 
dá mais para vacilar. Participe das setoriais e ajude na 
construção de alternativas para barrar o desmonte da 
empresa! O recado do governo Bolsonaro e do presi-
dente Castello Branco é claro: querem entregar tudo!!!  
A mudança na tabela de turnos, a implementação do 
Banco de Horas e a proposta da nova PLR represen-
tam a continuidade da preparação da empresa rumo 
à privatização. Já iniciamos as assembleias setoriais e 
seguiremos atualizando o quadro para participação da 
categoria. Veja, nas páginas 2 e 3, uma retrospectiva da 
negociação do ACT e os ataques que seguem com a reti-
rada de direitos rumo à privatização.

JORNADA DE LUTAS -  De 4 a 14 de fevereiro, 
não fique de fora. A Federação Nacional dos Petrolei-
ros (FNP) e seus Sindipetros estão organizando uma 
série de atos, mobilizações e paralisações, para este 
período. Nas setoriais convocadas pelo Sindipetro-RJ 
vamos fazer a avaliação da ação da empresa nas “ne-
gociações” e no dia a dia organizar nossa participação 
contra os ataques do governo que já colocou refinarias 
à venda, arrendou as FAFENs Sergipe e Bahia, fechou 
a Araucária Nitrogenados (PR) e segue com seu plano 
de abandonar segmentos estratégicos, com transfe-
rências arbitrárias e extinção de postos de trabalho. 
Todos na Jornada de Lutas da FNP!

TURNO DE 12H:  JURÍDICO ANALISA PROPOSTA 
DA PETROBRÁS - O Sindipetro-RJ e o RH da Petrobrás 
se reuniram na  quarta-feira (22), para dar andamento 
a adoção do turno de 12h. A empresa enviou uma mi-
nuta de Acordo para o Sindicato, que está sendo ava-
liada pelo Jurídico. Entre as mudanças que estão sendo 
estudadas pelo Sindipetro-RJ estão a inclusão de cláu-
sula estabelecendo vigência do Acordo a ser assinado e 
melhoria da cláusula referente à manutenção do THM 
(total hora/mês), explicitando a continuidade da exis-
tência de cinco turmas. Caso a Petrobrás concorde com 
a redação proposta pelo Jurídico do Sindicato, a assina-
tura do Acordo pode ocorrer em 1º de fevereiro e a im-
plantação em até 30 dias após a assinatura. 

As novas regras começarão a ser aplicadas nas 
unidades CENPES, COMPERJ (somente na Segurança 

ASSEMBLEIAS

BASE LOCAL DIAHORÁRIO

TABG TURMA C QUI 30/01 15h

TABG TURMA A SEG 03/02 15h

TABG TURMA B SEX 31/01 15h

TABG TURMA D TER 28/01 15h

TEVOL SEX 31/01 10h

TEJAP SEX 31/01 8h

TBG QUA 29/01 12h30

EDISE TURNO G1 TER 28/01 6h

EDISE TURNO G2 TER 28/01 14h

EDISE TURNO G3 QUI 30/01 14h

EDISE TURNO G4 SEG 03/02 14h

EDISE TURNO G5 TER 28/01 14h

CENPES CIPD C/3/2 SEG 27/01 7h

CENPES CIPD D/5 SEX 31/01 7h

CENPES CIPD E/4 QUA 29/01 7h

CENPES PCV2 – B SEG 27/01 15h

CENPES PCV2 – C QUA 29/01 15h

CENPES PCV2 - E SEX 31/01 15h

Plataformas P74 A P77- EDIHB pela 
manhã e aeroporto

23/01 a 
04/02

Aposentados TER 04/02 14h

COE (Edisen) G1 QUA 29/01 7h

COE (Edisen) G2 QUA 29/01 15h

COE (Edisen) G3 SEG 27/01 15h

COE (Edisen) G4 TER 04/02 15h

TEBIG (ENTRADA DA ADM E TURNOS) 23/01 a 
4/02

A HORA É ESSA. Vamos participar!

SETORIAIS PROSSEGUEM 
NO RIO E FNP ORGANIZA 
JORNADA DE LUTAS

Patrimonial), ARMRIO, FRONAPE, INHAÚMA e na 
Operação do EDISE, que já pleitearam a mudança. Ain-
da durante os meses de fevereiro e março, o Sindicato 
fará debates e assembleias com os outros setores e uni-
dades da Petrobrás para avaliar a questão e, caso haja 
concordância dos trabalhadores, a expectativa é de 
assinar minutas correspondentes até o final de março. 
O debate sobre a migração para o Turno de 12h tam-
bém está ocorrendo nas unidades da TRANSPETRO: 
TABG, TEBIG e CNCL.

https://sindipetro.org.br/contato/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521996079083&text=Sindipetro%20RJ
https://sindipetro.org.br/
https://twitter.com/Sindipetro_RJ
https://www.instagram.com/sindipetrorj/
https://www.facebook.com/sindipetrorj/
https://www.youtube.com/user/campanhapetroleo
https://sindipetro.org.br/
https://sindipetro.org.br/contato/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521996079083&text=Sindipetro%20RJ


“SMART OF-
FICE”: NOVO 
“LAYOUT” DA 
PRECARIZAÇÃO NA PETROBRÁS 

Já pensou em trabalhar em pé, 
num espaço compartilhado que 
possa ser ocupado por diferentes 
profissionais ao mesmo tempo? 
Parece moderno, né? 

Aparentemente, com está “ló-
gica”, a Diretoria de Refino e Gás 
Natural da Petrobrás está con-
sultando os trabalhadores sobre 
quanto do seu trabalho pode ser 
realizado em pé. 

A orientação do Sindicato é 
responder a pesquisa com zero, de 
forma a desencorajar a empresa e 
demonstrar a resistência dos em-
pregados a mais essa medida des-
respeitosa fruto do desmonte da 
empresa. 

Por trás dessa “inovação”, o Sin-
dipetro-RJ entende que busca-se 
impor mais uma forma de precari-
zação do trabalho: com as desmobi-
lizações e transferências para o Rio 
de Janeiro, a ideia é “entulhar” pes-
soas e coisas no mesmo ambiente 
para economizar e cortar custos.

DEMISSÕES NA BR DISTRIBUIDORA: “DE UMA HORA PARA OUTRA TUDO SE DESFAZ 
COMO UM CASTELO DE AREIA”

Não bastasse o Programa de De-
missão Optativa (PDO) que recebeu 
1.181 inscrições, a direção da BR Dis-
tribuidora, recentemente privatiza-
da, já efetivou no período de dezem-
bro e neste mês de janeiro a demissão 
de mais de 600 empregados concur-
sados. Se o PDO possibilitou uma 
maior indenização financeira (75% 
de salário mensal por ano trabalha-
do) e extensão de alguns benefícios 
como AMS por tempo determinado, 
quem foi sumariamente demitido 
não terá qualquer benefício.

“Desde 17 de dezembro estou 
sem AMS, não tive direito nem a 
uma relocação na empresa através 
do Mobiliza. Entrei na BR Distri-
buidora através de concurso públi-
co em 2007, tendo sido antes uma 
trabalhadora terceirizada, convi-
vendo com a rotina de demissão ao 
final dos contratos. Aí você faz um 
concurso, vai atrás de um sonho, 
conquista esse sonho e agora? De 
uma hora para outra tudo se des-
faz com um castelo de areia. Tenho 
três filhas, sendo duas crianças e 
uma adolescente, tendo a responsa-
bilidade de ser arrimo de família, já 
que não possuo um companheiro. 
A princípio você faz um concurso 
público numa empresa do sistema 
Petrobrás para não ter esse tipo de 
situação, e depois vê sua vida virar 
de ponta cabeça ao ganhar uma 
rasteira após anos de dedicação 
com as melhores avaliações, GDR 

e tal. Eu me sinto lesada, a empre-
sa não teve respeito por nenhum 
profissional. Eu tenho que pagar 
aluguel, não tenho casa própria.” 
– conta uma demitida da empresa 
que não quis se identificar.

GERENTES PREDATÓRIOS - O 
atual presidente da empresa Ra-
fael Grisolia determinou que cada 
gerente escolhesse quem poderia 
continuar na BR Distribuidora. 
Nossa entrevistada revela que todo 
esse processo demissional mostra 
uma face perversa dos gerentes e 
como usam um sistema de prote-
ção aos seus “amigos”.

“Até hoje não sei o porquê da 
minha demissão, não tive ao longo 
da minha carreira na empresa qual-
quer tipo de advertência, meu GDR 
sempre atingiu os maiores índices. 
Um dia chega um gerente novo no 
seu setor e diz simplesmente que não 
conta comigo para nada, como se faz 
numa situação dessas após anos de 
trabalho? O pior é ver pessoas que 
não tinham comprometimento al-
gum com a empresa que continuam 
lá, que critério é esse?” – indaga.

Dentre esses mais de 600 demi-
tidos existem vários trabalhadores 
que se aposentariam em 2021. Ou-
tra denúncia é de que os trabalha-
dores que não aderiram ao PDO e 
querem permanecer na empresa 
estão sendo pressionados a fazer 
acordo individual, com desvanta-
gens que ultrapassam até mesmo 

os limites da Reforma Trabalhista. 
Uma repactuação dos contratos de 
trabalho está, segundo denúncias 
dos trabalhadores, sendo feita tam-
bém à revelia do Sitramico-RJ

O fato é que até o momento, 
somando os que aderiram ao PDO 
(1.181), que sairão até março, e esses 
600 demitidos temos um total de 
1.781 trabalhadores que estão sen-
do desligados, representando quase 
57% de um quadro de 3.154. Adicio-
nalmente, a direção da Petrobrás 
se prepara para vender as ações da 
Distribuidora que ainda possui, tal-
vez até em totalidade.

A CRÔNICA DE UMA MORTE 
ANUNCIADA - Infelizmente, o 
caso da BR Distribuidora é um ce-
nário que se aproxima cada vez 
mais da realidade dos trabalhado-
res do Sistema Petrobrás. O papo 
de que existe vida possível após a 
privatização não passa de falácia e 
conversa fiada para enganar os in-
cautos que ainda esperam um mi-
lagre. Na semana passada Castello 
Branco, seguindo a agenda neolibe-
ral de seu chefe Paulo Guedes, deu 
mais uma mostra do que prepara 
para os trabalhadores da Petrobrás 
com o fechamento da ANSA (Arau-
cária Nitrogenados), demitindo 
logo de cara quase 400 emprega-
dos. A hora é de mobilizar e lutar 
contra o que vem por aí pelas mãos 
deste governo entreguista. Vamos 
pagar para ver?

RETROSPECTIVA DA NEGOCIAÇÃO DO ACT

MANTER E FORTALECER O CEPE-FUN-
DÃO! - O Clube de Empregados da 
Petrobrás, CEPE-Fundão, está em 
situação crítica. Se por um lado, a 
gestão atual da Petrobrás não quer 
mais apoiar o clube, por outro lado 
há um processo da UFRJ para a re-
tomada do terreno em que o mes-
mo foi construído. Reforçando a 
parceria do SIndipetro-RJ com o 
CEPE, o diretor Eduardo Henrique 
fez uma visita ao clube, no dia 15 
de janeiro de 2020, para conversar 
com o diretor, Carlos Roberto Cor-
deiro, vulgo Camarão. 

A TV Petroleira acompanhou 
a visita e apresenta o vídeo abaixo 
(ver link) a estrutura do clube, os 
funcionários e as questões que en-
volvem hoje o CEPE-Fundão. Saiba 
mais e participe da luta em defesa 
do CEPE. Compartilhe! 
https://youtu.be/82MMTgunJSg

A visita da comitiva do fundo de 
investimento árabe Mubadala, uma 
das possíveis interessadas na com-
pra da refinaria Landulpho Alves 
(RLAM), da Petrobrás, provocou na 
última terça-feira (14) a manifestação 
de trabalhadores da unidade, segun-
do informa o Sindipetro- BA, assim 
como tinha ocorrido na última se-
gunda-feira (13) na REPAR, refinaria 
Presidente Getúlio Vargas, no Paraná, 
também incluída na lista de vendas 
da companhia, e que recebeu a visita 
de investidores chineses da Sinopec.

 Segundo o sindicato dos petrolei-
ros da Bahia, o movimento teve por 
objetivo mandar um recado para os 
possíveis futuros donos da unidade, 
que junto com outras três refina-
rias da companhia - Abreu e Lima 
(RNEST) em Pernambuco, REPAR e 
Alberto Pasqualini (REFAP) - entra-
ram em novembro do ano passado 
em fase vinculante, ou seja, apta a re-
ceber informações da companhia e 
enviar propostas.. Vale lembrar que 
o fundo Mubadala no passado inves-
tiu cerca de US$ 2 bi em negócios de 
Eike Batista.  Dos espólios que rece-
beu do falido bilionário, que foi preso 
na Operação Lava Jato, restou ainda 
a carcaça do histórico Hotel Glória 
no Rio de Janeiro , que o fundo ainda 
não conseguiu vender e que está há 
anos com obras inacabadas.

FUNDO SOBERANO DE ABU DHABI 
DE OLHO EM REFINARIAS

COMO O PROJETO NEOLIBERAL AFETA 
OS DIREITOS - Na segunda (27), em 
contraponto à videoconferência 
que a Petrobrás realizará com a 
economista liberal Deirdre Mac-
Closkey, a TV Petroleira promo-
ve, a partir de 16h, um streaming  
com convidados especialistas que 
vão debater como o neoliberalis-
mo ataca os direitos dos trabalha-
dores e como afeta a saúde mental 
na era precarização. Acesse: 
https://www.youtube.com/user/
campanhapetroleo/

SEGUEM OS ATAQUES RUMO À PRIVATIZAÇÃO...
Fundo já teve negócios com 
Eike Batista

Por trás dessa “inovação”, o 
Sindipetro-RJ entende que 
busca-se impor mais uma 
forma de precarização

https://youtu.be/82MMTgunJSg
https://www.youtube.com/user/campanhapetroleo/
https://www.youtube.com/user/campanhapetroleo/


EMPRESA VIX LOGÍSTICA 
AUMENTA UNILATERALMENTE A 
CARGA HORÁRIA DOS MOTORISTAS

Motoristas da VIX Logísti-
ca, que presta serviços à Petro-
brás no COMPERJ, denunciam 
que, no pagamento de dezem-
bro, a empresa modificou a car-
ga horária dos trabalhadores, 
que foi aumentada de 182 para 
196 horas/mês. Tudo de forma 
unilateral, sem qualquer con-
sulta ou discussão. A medida, 
na prática, significou uma redu-
ção salarial, uma vez que os tra-
balhadores da VIX não tiveram 
seus salários e vencimentos au-
mentados na proporção do au-
mento da carga horária mensal. 

Responsável pelo transpor-
te de empregados da Petrobrás 
ao COMPERJ, a VIX possui 
cerca de 100 motoristas. Ainda 
segundo denúncias dos traba-
lhadores, a empresa desde 2016 
não remunera mais as horas de 
trabalho gastas pelos moto-
ristas no percurso entre suas 
residências e as residências 
dos empregados da Petrobrás, 
quando abrem o chamado Bo-
letim Diário de Veículo (BDB). 

O percurso inverso também 
não é mais remunerado.

CENTRAIS E SINDICATOS 
PREPARAM ATO DIA 24/01 
EM DEFESA DA 
PREVIDÊNCIA PÚBLICA

Servidores ativos e aposen-
tados do INSS e de outras cate-
gorias do funcionalismo, além 
de trabalhadores de estatais, 
realizam protesto hoje (24/01), 
em defesa da Previdência Pú-
blica e contra o caos implantado 
pela gestão Bolsonaro no INSS. 
O ato também será em repú-
dio à tentativa de militarizar 
o instituto e vai exigir a rea-
lização imediata de concurso 
público e a concessão de apo-
sentadorias e benefícios re-
presados. No Rio de Janeiro a 
concentração será a partir de 
11h30min, em frente a sede 
do prédio do INSS, na Av. Pre-
sidente Vargas,  418. 

No dia 15/01, o Sindipetro-
-RJ publicou texto de apoio e so-
lidariedade aos servidores e se-
gurados do INSS, que vêm sendo 
duramente atacados pela nefas-
ta política do governo Bolsona-
ro, cuja mais recente pirotecnia 
foi o anúncio da convocação 
de 7 mil militares para supos-
tamente ‘agilizar’ a enorme 
fila de 2,2 milhões de pedidos 
de benefícios — como aposen-
tadoria, BPC, auxílio-doença, 
pensão por morte, salário-ma-
ternidade, auxílio-acidente e 
salário-família, entre outros — 
represados e à espera de análi-
se na autarquia. Atraso provo-
cado por um déficit de 20 mil 
servidores em nível nacional. 
O que o INSS precisa não é de 
7 mil militares, mas de concur-
so público para recompor sua 
força de trabalho e atender às 
demandas de milhões de segu-
rados que vêm sendo desres-
peitados pelo atual governo, 
que deseja a privatização da 
Previdência Pública.

Inscrições serão aceitas até o dia 7 de fevereiro, com previsão de 
início em 10 de fevereiro e encerramento em 2 de maio

O curso é realizado na modalidade EAD (Ensino a Distância). 
Todos os objetivos, conteúdo, formato e demais detalhes podem 
ser conferidos em: https://auditoriacidada.org.br/cursos/

Em sua quinta turma, o programa proposto parte da origem 
do endividamento passando pelo refinanciamento realizado pela 
União no final da década de 90, e posteriores alterações legais e 
normativas, até o recente mecanismo de geração de dívida pública 
por meio da “Securitização de Créditos”.

O curso tem como responsáveis técnicos, Maria Lucia Fatto-
relli, Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida e Ro-
drigo Ávila, economista da Auditoria Cidadã da Dívida e garante 
que, ao final, o participante poderá desenvolver as capacidades de 
analisar criticamente o funcionamento do Sistema da Dívida e de 
executar auditoria integral da dívida pública.

AUDITORIA CIDADÃ PROMOVE CURSO “A DÍVIDA DOS 
ESTADOS E A NECESSIDADE DE AUDITORIA”

www.sindipetro.org.br 
(21)3034-7300/7326

Comunicação: Antony, Carla Marinho, Coaracy, Eduardo Henrique,

Gustavo Marun, Natália Russo, Vinícius Camargo | (21)3034-/7307/7337

Edição e Redação: André Lobão  (MTb 28.307-RJ) e Regina Quintanilha (MTb 17.445-RJ)

Secretaria: Ronaldo Martins | Diagramação: Vanessa Ramos

Projeto Gráfico: Caio Amorim |  Impressão: MEC | Tiragem:  7.500

A partir desta segunda-fei-
ra (21) até o dia 01 de fevereiro, 
a Secretaria de Formação Polí-
tica e Sindical do Sindipetro-RJ 
promove o evento “12 Dias de 
Cultura & Oprimidos” na sede 
do Sindicato.

Na programação temas im-
portantes serão debatidos: Cen-
sura, Lei Rouanet, Religiões 
Oprimidas, Indígenas, Quilom-
bolas, Pretos, LGBTI, Sem Teto 
e Sem Terra. Além disso, in-
cluem-se atividades de teatro, 
cine debates, exibição e venda 
de artes plásticas, livros, dança, 
dentre outras. 

https://auditoriacidada.org.br/cursos/

